INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV
TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 I HOODIN AB
Du får detta utskick då du äger teckningsoptioner av serie TO1 i Hoodin AB (publ). Dessa teckningsoptioner gavs ut i samband med den fulltecknade företrädesemissionen av units som vi genomförde under senhösten 2019. Nu närmar vi oss inlösenperioden och vi vill försäkra oss om att du inte missar att ta tillvara på erbjudandet att använda dina teckningsoptioner
och teckna aktier i Hoodin till ett förmånligt pris!

VERKSTÄLLANDE DIREKTTÖREN MARCUS EMNE HAR ORDET
Ärade teckningsoptionsinnehavare i Hoodin,
Jag hoppas att du, precis som jag, ser med stort intresse
på vad vi åstadkommit sedan genomförandet av företrädesemissionen i december 2019 och framförallt den
spännande tid vi nu har framför oss. Inom bara några
månader införs det ändrade regelverket för Medtech-branschen. Ett regelverk som påverkar cirka 50 000
företag och många fler medicintekniska produkter. En
väsentlig del i denna regeländring berör hur företag inom
Medtech skall utföra löpande bevakning av sina produkter på marknaden. Omnämns produkten av kunder eller
patienter i forum eller social medier, har någon forskare
publicerat en vetenskaplig rapport som påverkar behandlingsmetoden som produkten innebär, har någon
konkurrent skickat in ett patent som ändrar förutsättningen för den egna produkten eller har någon media
inom health care omnämnt produkten? Allt detta måste
Medtech-företag hålla koll på i och med regelverket
MDR2021 och den del som kallas Post Market
Surveillance.
Hoodin erbjuder företag inom Medtech en tids- och
kostnadseffektiv lösning som automatiserar bevakningen
av digitalt innehåll. Exakt det innehåll de behöver för att
följa regelverket och för att använda informationen till
kontinuerliga förbättringar av sitt erbjudande. Hoodin är
världsunika i att kunna erbjuda en teknisk lösning för
detta behov och genom uppbyggandet av ett stort och
internationellt partnernätverk har vi som ambition att ta
en större del av marknaden för Medtech.

Behovet att automatisera bevakning och inhämtning av
digitalt innehåll växer snabbt inom många branscher och
appliceringsområden. Från företag inom produktion av
mat och dryck, som har liknande krav som Medtech, till
att privatpersoner allt oftare upplever att de blir stressade av att hålla sig uppdaterade genom att besöka 100tals olika digitala medier varje vecka. Hoodin har för avsikt att vinna en stor del av marknaden för Medtech och
vi har goda förutsättningar att vinna stora delar av marknaden för Pharma samt erbjuda smarta lösningar på behov inom bland annat Finance, Food & Beverages,
Software och Entertainment. Så småningom avser vi
även ha lösningar för dig som privatperson och de unika
behov du har. De kommande åren skall Hoodin vinna
marknad för marknad, med smarta lösningar för tydliga
behov. Vi ska erbjuda lösningar för den stora mängd personer av världens 11 miljarder invånare som har en utmaning i att konsumera den information de känner att de
behöver ta del av varje dag. Hoodin har idag grunden på
plats för att åstadkomma allt detta, med fortsatta satsningar och vidareutveckling av plattformen skall vi se till
att göra verklighet av våra visioner.
Med detta är det min varmaste förhoppning att du nu
utnyttjar dina teckningsoptioner och tillsammans med
oss bygger vidare mot en ljus framtid och lönsamma affärer för oss alla!

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT NYTTJA
TECKNINGSOPTIONERNA AV SERIE TO1
VILLKOR

För varje en (1) teckningsoption av serie TO1 i Hoodin AB kan innehavaren teckna en (1) ny
aktie i Hoodin AB

TECKNINGSKURS

6,50 SEK per aktie

TECKNINGSPERIOD

1 februari till och med den 17 februari 2021

SISTA DAG FÖR HANDEL

15 februari 2021

BETALNING

Genom samtidig betalning

TECKNING GENOM UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER
1. Du innehar teckningsoptioner av serie TO1
För varje en (1) teckningoption av serie TO1
som du innehar kan du teckna en (1) ny aktie

2. Så här utnyttjar du teckningsoptionen
En (1) teckningsoption + 6,50 SEK ger en (1)
ny aktie i Hoodin

En (1)
teckningsoption
av serie TO1

Berättigar till
teckning av en (1)
ny aktie

En (1) TO1 +
6,50 SEK

En (1) ny aktie i
Hoodin

NOTERA ATT DE TECKNINGSOPTIONER SOM INTE AVYTTRAS ELLER UTNYTTJAS FÖR TECKNING AV NYA
AKTIER KOMMER ATT FÖRFALLA VÄRDELÖSA. FÖR ATT DINA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 INTE
SKA FÖRFALLA KRÄVS ATT DU AKTIVT TECKNAR AKTIER ALTERNATIVT SÄLJER DINA TECKNINGSOPTIONER
I GOD TID INNAN UTNYTTJANDEPERIODEN AVSLUTAS.

För mer information, frågor och svar samt påminnelse om utnyttjandet av teckningsoptionerna
av serie TO1 i Hoodin AB, vänligen besök följande hemsida: www.hoodin.com/to1
Är du direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare eller har du teckningsoptionerna hos din förvaltare?

FÖRVALTARREGISTRERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE (DEPÅ HOS T.EX.
MANGOLD/AVANZA/NORDNET)
Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i enlighet
med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att förvaltarna behöver din
anmälan om nyttjande av TO1 i god tid innan utnyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med
instruktioner från förvaltare

DU HAR ETT VP-KONTO (D.V.S. DIREKTREGISTERERAD TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARE)
De teckningsoptionsinnehavare som har TO1 på ett VP-konto tecknar sig direkt
via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/aktuella-emissioner).
Anmälan skickas via mail till emissioner@mangold.se eller per post enligt
instruktion på anmälningssedel. Anmälningssedel skall vara Mangold tillhanda
senast 15:00 den 17 februari 2021

Teckningslikviden ska vara Mangold
tillhanda senast den 17 februari 2021

Om du är osäker på om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade eller direktregistrerade kontakta
värdepappersinstitutet där du har ditt innehav.
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